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Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Πλατεία Αριστοτέλους 4
ΑΠΟ
e-mail: grammatia@isth.gr Κλεονίκη
Μπουζούδη

Θέμα :
Σχετ.:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια/εργασία «παροχή υπηρεσιών Ιατρού
Εργασίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.885,40 €.
Η υπ’ αριθ. 3942/27-3-2019 μελέτη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας/εργασίας «παροχής
υπηρεσιών ιατρού εργασίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.885,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 3942/27-3-2019 μελέτη και
επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο.
Κατόπιν τούτου σας καλεί να καταθέσετε, εφόσον επιθυμείτε, την προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα), αναγράφοντας στον φάκελο
«Υπόψη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού», μέχρι τις 20-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.
Στον φάκελο προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της αριθ. πρωτ. 3942/27-3-2019 μελέτης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και ότι τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές
προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.
2. Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών / υπηρεσιών.
3. Οικονομική προσφορά, συνταγμένη σύμφωνα με τα στοιχεία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης
(είδος, ποσότητα, μονάδα μέτρησης, τιμή μονάδας, καθαρή αξία, ΦΠΑ και γενικό σύνολο).
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί τρεις μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς).
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, περί μη

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για τους ανωτέρω
υπόχρεους κατά περίπτωση.
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).
7. Αποδεικτικά ισχύουσα εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων (που να εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς), από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που
με την υπογραφή τους δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, οι διαχειριστές, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.
8. Πιστοποίηση από τον ιατρικό σύλλογο ότι κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. Σε
διαφορετική περίπτωση θα προσκομιστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται στα πρόσωπο του
ενδιαφερομένου οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) και β) της παρ.2 της μελέτης που αναφέρονται στα
Προσόντα Ιατρού Εργασίας.
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